Mária, Isten anyja
„Dicsőség a magasságban

netét, ő maga az üzenet. Az Ige lett testté. Nemcsak látszólag

Istennek és békesség a

lett ember, nemcsak emberi formában beszélt hozzánk, hanem

földön a jóakaratú embe-

valóban emberré lett. Gábor angyal Szűz Máriának azt az öröm-

reknek” – ezzel a mondat-

hírt hozta, hogy „fogan és fiat szül” (Lk 1, 35). A Nicea-

tal zárul az angyalok üze-

Konstantinápolyi Hitvallásban pedig azt valljuk, hogy a máso-

nete, ennek hallatán indul-

dik isteni személy Szűz Máriától, vagy ahogyan a latin mondja:

nak el a pásztorok Betle-

Szűz Máriából (ex Maria Virgine) született, és emberré lett.

hembe, hogy felkeressék a

Mária tehát valódi édesanyja Jézusnak. Ezt - tekintettel az élet

pólyába takart, jászolban

továbbadásának mai lehetőségeire - külön is érdemes hangsú-

fekvő kisdedet, Mária fiát.

lyoznunk. Jézus pedig emberi létének első pillanatától kezdve

Isten dicsőségét a magasságban az Ószövetség emelkedett kife-

valóságos Isten. Nemcsak később lett Isten fiává, mintegy örök-

jezésekkel és nagyszerű képekkel érzékelteti. Izajás próféta

befogadás által, hanem emberi természetét is az isteni személy

szerint (Iz 6,3) a szeráfok háromszor kiáltják Istenről, hogy

hordozza a kezdet kezdetétől. Ezért valljuk Szűz Máriát Isten

szent, eltakarják arcukat, mert nem képesek elviselni Isten te-

anyjának, ez a titok áll a mai ünnep középpontjában.

kintetét, aki dicsőségében jelen van közöttük. A kerubok pedig

Manapság helyesen hangsúlyozzuk, hogy Jézus irgalmas, hogy

Ezekiel próféta szerint azt kiáltják: „Áldott az Úr dicsősége nyu-

a tanítványokat barátainak nevezi (vö. pl. Jn 15,15). Sőt feltá-

galmának helyén!” (Ez 3, 12). Isten azonban nincs helyhez köt-

madása után azt kívánja, hogy vigyék el az örömhírt testvérei-

ve, nincs evilági értelemben vett lakása. De emberi szóval élve

nek (vö. Mt 28,10). Jézus tehát valóban beleszületik az emberi-

kell a prófétának kifejeznie nagyszerű vízióját. Az emelkedett

ség nagy családjába. Ez azonban nem jelenti azt, hogy könnye-

kijelentés tehát annyit jelent, hogy áldott az Isten dicsősége

dén kezelhetjük hozzá fűződő kapcsolatunkat. Mert ugyanakkor

mindenütt és minden módon, ahogyan csak létezik.

ő az a végtelen, örök és mindenható Isten, aki előtt az ószövet-

Érezzük ezekből az ószövetségi sorokból a félelmet és a tisztele-

ségi ember félelemmel és imádattal borult le, és akit a mi ré-

tet. Az angyalok remegve dicsőítik az Istent, az emberek viszont

szünkről is megillet az imádás és életünk teljes odaadása. De

természetét akarják kikutatni. „Az angyalok áldják, az emberek

éppen ezért olyan nagyszerű és olyan megrendítő, hogy ő a

viszont meg akarják ismerni; az angyalok eltakarják arcukat

testvérünkké lett, hogy nemcsak látszólag öltött emberi alakot,

jelenlétében, az emberek pedig szégyenkezés nélkül rá merik

hogy szóljon hozzánk, hanem valódi közösséget vállalt velünk.

emelni tekintetüket kimondhatatlan dicsőségére.

Miért tette ezt? – Azért, hogy minket is részesítsen isteni életé-

Ki ne remegne, ki ne kiáltana fel ilyen örültség, ilyen vakmerő-

ben. Hogy ledöntse a válaszfalat, hogy kiengesztelje az emberi-

ség láttán”.

séget Istennel. Ezzel teljesedett be Mikeás próféta jövendölése,

A mai ember is megrendülten szemléli a világmindenség nagy-

hogy a Messiás „maga lesz a béke” (Mik 5,5a). Ezért emlékezik

szerűségét. Sok természettudós is eljut arra a gondolatra, hogy

az Egyház Mária Istenanyaságának ünnepén a békére. Arra a

valami megmagyarázhatatlan, valami világfölötti, valami sze-

békére, amelyet Krisztus ad. Ő pedig nem úgy adja, mint a vi-

mélyesnek és jóindulatúnak tűnő erő működik a mindenség-

lág, nem is katonai erővel kényszeríti ki, hanem isteni minden-

ben. Nem keresztény vallások és világnézetek is beszélnek a

hatóságával ajándékozza nekünk. Már ezen a földön is jelen

Nagy Folyóról vagy a Világlélekről. De a mélyen gondolkodó

van az ő békéje. Ez a béke a szívünkben él. És körülöttünk jele-

ember előtt felvillan a személyes Isten lehetőségének gondolata

nik meg újra és újra, ha szeretjük Istent és embertársainkat. De

is. Mindez azonban lenyűgözően hatalmas valóság. Túl van

ez a béke az örök üdvösségben teljesedik be, ahová Krisztus

emberi fogalmainkon, és módszert sem igen tudunk kitalálni,

utat nyitott számunkra. Benne teljesedik be a Zsoltár szava:

amellyel pontosabban megismerhetnénk.

„Testvéreimért és barátaimért mondom: Béke veled!” (Zsolt

Ehhez képest keresztény hitünk vallja a megtestesülés igazsá-

122/121,8)

gát. Jézus Krisztus személyében emberré lett, megtestesült a

Dr. Erdő Péter bíboros, prímás

második isteni személy. Így ő mondja ki számunkra Isten üze-

A szentbeszéd elhangzott Esztergomban 2018. jan. 1-én

Bemutatkozás

olyan mértékű belső feszültséget okozott,

abban, hogy ténylegesen az Ő különleges

hogy abbahagytam tanulmányaim folyta-

szolgálatára hív. Egy éven keresztül havi

Dicsértessék a Jézus
Krisztus!

tását a szemináriumban.

rendszerességgel jártam be Egerbe, Jó-

Eljövetelem utáni rövid időszakban ke-

zsef atyához, lelki vezetésre és útmuta-

restem otthon a helyemet, hiszen már

tásra, hogy a helyes úton kezdjek el járni,

Barta Márton

nem tanultam, de igazából még nem is

és az imaéletemet is erősítsem. 2016

Istvánnak

dolgoztam, illetve nem is volt semmiféle

tavaszán aztán ismét benyújtottam a

hívnak, 1992.

szakképesítésem. Szüleimnek köszönhe-

felvételi kérelmemet az érsek úrhoz, aki

március

18-

tően - akiknek még meg kellett szokni azt

nagy szeretettel fogadott vissza a szemi-

án születtem

a helyzetet, hogy abbahagytam az iskolát

nárium falai közé, és szavazott meg a

Miskolcon.

- segítettek engem, és a Munkanélküli

számomra ismét bizalmat. Azóta is volt

Mádról szár-

Központon keresztül elvégeztem egy

több megpróbáltatás is a hivatásomban,

mazom, ez egy Tokaj-hegyaljai kis fa-

biztonsági őri képzést, amely szakmában

amelyeket (esetemből tanulva immár) a

lucska, ahol szüleimmel és két testvé-

később dolgoztam is a Tatárka Kft.-nél,

lelki-vezetőmmel beszéltem meg. Úgy

remmel éltem, itt kezdtem és szerettem

Mádon és környékén. Ennél a cégnél

érzem, hogy megtaláltam a helyemet az

meg a ministrálást, az Úr oltára körülötti

sokfajta munkát kellett végeznem (pl.:

életben, Krisztus oldalán, aki sokat segít

szolgálatot.

favágás, fűkaszálás, őrködés, kőműves

a kegyelmével és a szeretetével. 2015 óta

Tanulmányaimat helyben, a Koroknay

melletti munkák). Mindeközben próbál-

előszeretettel imádkozom a rózsafűzért,

Dániel Általános Iskolában kezdtem el,

koztam felvételt nyerni a Nemzeti Köz-

és kérem a Boldogságos Szűz Mária

majd az esztergomi Temesvári Pelbárt

szolgálati Egyetem Hadtudományi és

anyai közbenjárását és gondoskodását

Ferences Gimnáziumban folytattam, és

Honvédtisztképző Karára, amely több-

életemben, és még eddig nem csalódtam

itt is érettségiztem. A gimnáziumi évek

szöri próbálkozásra sem sikerült. Ezen

segítségében. 2019. június 15-én szentelt

során is szerettem az oltár körül szolgál-

éveim alatt sikeresen megszereztem a

fel az érsek úr az Egyház diakónusává,

ni, mind az osztálymiséken, mind a va-

középfokú angol nyelvvizsgámat, és még

Isten és emberek szolgálatára, továbbá ő

sárnapi iskolai szentmiséken, amikor az

egy nehézgépkezelői tanfolyamot is elvé-

jelölte ki diakónusi gyakorlatom helyszí-

osztályomra került a sor. Előszeretettel

geztem. Közben sokat jártam bulikba,

nének Karcag városát, ahol sok-sok ked-

gondolok vissza a középiskolai éveimre,

hiszen mint a többi fiatal, én is kerestem

ves és szerető emberrel találkozhattam

társaimra, bár az elején eléggé nehéz volt

a boldogságomat, de sohasem találtam

és ismerkedhettem meg. Sokszor megkö-

megszoknom a szülőktől való távollétet,

meg kielégítő módon, mindig csak felszí-

szönöm Istennek, hogy itt, Karcagon

hiszen 2004-ben kerültem el otthonról,

nesen.

lehetek, és azokat az embereket, akikkel

amikor még csak 12 éves voltam.

Többször is előjött gondolatként, hogy

találkozhatok és eddig is találkoztam.

A gimnázium után jelentkeztem az Egri

számomra valószínűleg csak az a kijelölt

Hálás vagyok Istennek életemért, min-

Hittudományi Főiskola és Érseki Szemi-

helyes út, amelyen még a gimnáziumi

den megpróbáltatásával együtt. Nagyon

náriumba, ahova az érsek úr 2010 nya-

tanulmányaim után elindultam, vagyis

nagy tisztelettel és szeretettel fordulok a

rán felvételben részesített. Nagy öröm-

Isten a papi hivatásra hív. 2015 márciu-

Szűzanyához is, aki már oly sokat járt

mel és fiatalos lendülettel kezdtem meg a

sában már olyannyira erőteljesen

lett

közben értem a mi Urunknál, Jézus

kispapi éveimet. A mélypont 2012 őszén

bennem volt e gondolat és érzés, hogy

Krisztusnál, imádságaim meghallgatásá-

volt, amely megingatott engem azon

még azon év nyarán voltam egy szemé-

ért.

hitemben, hogy pap szeretnék lenni. Ez a

lyesen vezetett háromnapos lelkigyakor-

Barta Márton

krízis abból is forrásozott, hogy azon a

laton, Egerben, Szabó József atyánál.

diakonus.

nyáron szerelmes lettem egy lányba. Ez

Ezalatt erősített meg engem a Jóisten

2019. március 23-án a római katolikus templomban Apák Napját ünneplünk
2. oldal
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Kele Pál atya hazatért
Krisztus szeretetétől senki és semmi nem szakíthat el bennünket.
Kele Pál atya, c. apát, a Pécs-Belvárosi

...Jézus Krisztus az út, amely útra annak

körülötte, reméljük, a Mennyországban

templom nyugalmazott plébánosa, 90.

idején Pali bácsi is rálépett.

is oly sokan várják őt azok az emberek,

élet-évében csendesen hazatért Terem-

Annak idején, a karcagi, mezítlábas, liba-

akiket a hosszú évek alatt segített a

tőjéhez. A temetésén a családtagok részt

pásztor gyermekből pap lett. Hosszú utat

Mennyország felé vezetni.

vettek, de mi karcagiak csak az érte

járt meg. A papi hivatás útját. És ezen az

Fölmerülhet bennünk a kérdés: Pali bá-

bemutatott szentmisén. A pécsiek mél-

úton mindig emlékezett Pali bácsi, hogy

csi számára ezen a hosszú úton, Krisztus

tón búcsúztak el szeretett plébánosuktól.

honnan indult. Nem felejtette el azokat

követésében a papi úton mi volt az erő-

Büszkék lehetünk rá! Emlékét mi is sze-

az egyszerű embereket, azokat az élmé-

forrás? Mi volt az ő titka, amelyből merí-

retettel őrizzük!

nyeket, amelyek Karcaghoz, a pusztához

tett? Védőszentje a titka, akiből erőt me-

Rá emlékezve az alábbiakban részlete-

kötötték. Megmaradt mindig az úton,

rített. Büszkén és örömmel viselte a Pál

ket közlünk Nyúl Viktor atyának a te-

egyszerű embernek, a szegények felé

nevet, sokszor szójátékkal is élve a nevé-

metésen elhangzott beszédéből.

nyitott embernek. Halála pillanatáig

vel. Pál apostol útitársa is volt ezen az

tartotta kapcsolatait rokonaival, szeret-

úton. Az az apostol, aki sok-sok ezer kilo-

teivel, ágya fölött mindig ott volt édes-

métert járva hirdette az örömhírt, Pál

anyja képe, amelyre, ha rátekintett, em-

testvérünk, Pali bácsi útján is segített.

lékezett a gyökerekre, emlékezett, hogy

A Római levélből hallottuk az első olvas-

honnan indult a Földön. Hosszú úton,

mányt. Pál így kiált: „Ki szakíthat el ben-

zegzugos úton, tartalmas utat járt be. A

nünket Krisztus szeretetétől?” (Róm

papi hivatás útjára talált rá. Ahogy ő

8,35.) Ez a páli idézet volt áldozópap

maga mondta, mindig bizonyos volt afe-

testvérünknek, Pali bácsinak a titka.

lől, hogy az Úristen erre az útra, a papi

Senki és semmi, sem élet, sem halál,

élet útjára hívta őt meg. Mindig boldog

senki és semmi nem szakíthat el ben-

bizonyosság töltötte el, hogy az Úr pap-

nünket Krisztus szeretetétől...

nak hívta őt meg. Ezen az úton haladt ő

Ebben a szeretetben bízott, erre a szere-

65 éven keresztül, a papi élet útján.

tetre bízta mindig magát. Mindig ráha-

Nagyrészt, itt, Pécs városában, több mint

gyatkozott Isten irgalmára, Isten szerete-

öt évtizeden keresztül, papként járta a

tére. Tudta, hogy minden ellenére Isten

földi élet útját, követte Jézust, az úton

szeret bennünket, és szereti őt. Erőt me-

járva.

rített a Jézussal való barátság ápolásá-

„A világtörténelem egyik legnagyobb

Annak idején, az 50-es évek elején lépett

ból, első sorban az imádságból. Az Ima

szentmiséjén, 2005-ben, Rómában, ami-

be először ide, ebbe a templomba. Ahogy

embere volt. Íróasztalán mindig ott volt

kor Szent II. János Pál pápa temetési

visszaemlékezett Pali bácsi, ahogy meg-

a zsolozsmáskönyv, az imakönyv, kezé-

szentmiséjén vehettem részt, megrendítő

látta ezt a templomot, megfogalmazódott

ben gyakran ott volt a rózsafüzér, és ha-

tapasztalat volt azt érezni, látni, hallani,

benne az a vágy, milyen szép lenne pap-

lálos ágyán, az utolsó hetekben is, estéről

hogy a szomorúság mellett, a megren-

nak lenni a Pécsi Egyházmegyében. És

estére, együtt imádkoztuk a zsolozsma-

dültség mellett és a sírás mellett annak a

ahogy Ferenc pápa Csíksomlyón fogal-

imádságot. Az utolsó napokban ő már

bizonyossága is megérintett bennünket,

mazta meg, aki kockáztat, annak az Úr

csak hallgatta. Én halkan mondtam. A

hogy a szent pápa hazaérkezett. A sírás

nem okoz csalódást, Pali bácsinak sem

Dicsőség imádságnál kinyitotta a szemét,

mellett hála és öröm is volt bennünk.

okozott csalódást. A papi hivatás útján

és együtt imádkoztuk. És amikor már

A későbbi, XVI. Benedek pápa, az akkor

kiteljesedett az élete. Abban a templom-

beszélni sem tudott, az éneket, a Salve

még Ratzinger bíboros azt mondta szent-

ban lehetett plébános, amely templom

Regina éneket, amikor elkezdtem éne-

beszédében: „Hiszem, hogy Karol a

megérintette őt fiatal korában, ifjú sze-

kelni, Pali bácsi is elkezdte énekelni.

Mennyország ablakából néz le ránk.”

minarista korában, az 50-es évek elején.

Karját fölemelte, és megáldott. Mint egy

Megható ma összegyűlni itt, a Belvárosi

Először lépett be azon a kapun, és most,

bölcs pátriárka...

templomban, Kele Pál, mindannyiunk

földi hamvait, koporsóját ezen a kapun

Amikor fiatal kispapként idekerült az

Pali bácsija koporsója mellett. Megren-

keresztül visszük le, és itt fogjuk őt elte-

egyházmegyébe, az idős, Virág püspökkel

dültség, szomorúság és gyász van ben-

metni azzal a bizonyossággal, azzal az

találkozott, Virág Ferenc azt mondta

nünk. De bennünk van a hála, bennünk

örömmel, hogy az utat végigjárta, a pá-

neki: Te a Gondviselés embere vagy itt,

van a derű is, ami abból a bizonyosság-

lyát végigjárta, a jó harcot megharcolta.

az egyházmegyében, arra kérlek Téged,

ból fakad, hogy Pali bácsi hazaérkezett...

És hisszük, hogy oly sokan vannak itt

hogy mindig beszélj, gyakran beszélj
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Isten irgalmáról, Isten szeretetéről, hogy

nyugtalankodjatok! Higgyetek az Isten-

Isten mindig szeret bennünket, Krisztus

ben, és bennem is higgyetek! Jézus szá-

szeretetétől nem szakíthat el senki ben-

munkra is az út. Kövessük! Legyen ő az

nünket.

egyedüli, az egyetlen út számunkra! És

Pali bácsi papi szolgálata: szolgálat volt.

ezen az úton legyen bizonyosságunk,

A prédikációiban, a főiskolán a tanítás-

ahogy Pali bácsi számára is bizonyosság

ban, a katekézisekben, az emberekkel

volt, hogy Krisztus szeretetétől senki és

való találkozásaiban Jézus szeretetéről

semmi nem ragadhat el... Krisztus szere-

beszélt az ő finom humorával, az ő jóked-

tetéről nekünk is beszélnünk kell. És, ha

vével, az ő vendégszeretetével, az ő nyi-

mondta:

Azért imádkozzatok, kérlek,

így teszünk, amikor eljön majd az a nap,

tottságával. Nyitottságával, mely nyitott

hogy az utolsó pillanatig szolgálni tudjak.

amikor mi fekszünk a koporsóban, mine-

maradt idős korában is a tanulásra, a

A Jóisten megadta neki. Szinte az utolsó

künk is az a bizonyosságunk lesz, hogy az

fejlődésre. Megrendítő volt látnom fiatal

hetekig szolgálni tudta a legszegényebbe-

Úr az Örök Hajlékba, a Mennyország

papként a legidősebb paptestvérünket,

ket, az időseket a szeretetotthonban. Az

örömébe bennünket is befogad.

amint hűségesen, alkalomról alkalomra

utolsó hetekben még tolókocsiban is ott

Hálát adunk ebben az Eucharistiában

ott volt a papi képzéseken, hogy tanul-

volt a szentmisén, együtt imádkoztunk.

paptestvérünkért. Kérjük Isten irgalmát,

jon, hogy fejlődjön. Íróasztalán mindig

Az utolsó szentmisén még az éneklést, a

irgalmazzon neki, és imádkozzunk érte

ott volt egy-egy könyv, amit olvasott,

Rózsafüzért ő maga vezette, a megszo-

azzal a bizonyossággal és azzal a remény-

olaszul is tanult, hogy olasz teológiai

kott lendületével.

nyel, hogy a Mennyországból továbbra is

irodalmat is tudjon olvasni. Mindezt

Összefoglalva: mi a mai szentmisénk

imádkozik értünk és támogat bennünket.

azért, hogy másoknak még hatékonyab-

örök üzenete? Mi a mai szentmisénknek

Mindig emlékezzetek: Krisztus szereteté-

ban tudjon beszélni Jézus szeretetéről...

a tanulsága, kedves testvérek? Az, hogy

től senki és semmi nem szakíthat el ben-

Talán többen emlékeznek, amikor két

az Úr Jézus nem akarja, hogy csak szo-

nünket. Amen.”

évvel ezelőtt, itt, erről a szószékről azt

morkodjunk. Ő azt mondja nekünk: Ne

Antal Emília

Nagymamám emlékére
a Boldogságos Szűz Mária neve napján. Már gyerekkorát áthatotta a vallásosság. Ha kellett, mezítláb is, de lelkét ünneplőbe öltöztetve, sietett a misére kislányként. Karcagra 1957-ben került, miután szentségi házasságot
kötött papámmal, Szopkó Ferenccel. Három gyermekük született: Ilona,
Ferenc és Zoltán. 62 évig éltek házasságban. Mama mindvégig folytatta
vallásos buzgóságát. Hamarosan nemcsak beilleszkedett, hanem kötelezettségeket is vállalt a karcagi egyházközségben. Vígh Béla plébános úr
idejében képviselőtestületi tagnak választották, és 40 évig a Rózsafüzér
Társulat elnöke is volt.
Mama megélte a hitet. Nem erőltette, inkább példát mutatott. Tudta, naSzopkó Ferencné (Simon Ilona) 1935 - 2019

gyobb ereje van az imának, mint egy-egy tanácsadásnak, amit az ember
aztán vagy megfogad, vagy nem. Kétségbeesés helyett inkább mindent a

„Hiába temette el arcát a sír sötét röge,

Teremtőre bízott. Csendes imádsággal töltötte idejét, és tudta, Istennél

lába nyomát az út porában

minden a legjobb helyen van. Amikor manapság olyan érzékeny az ember

nincs az a mély eke, hogy beszántsa,

arra, ha bárki kívülről szeretne segíteni rajta… a Mama inkább - bölcseb-

hogy elsimítsa, nincs az a borona,

ben - a fohászt választotta, és az Úrtól kért útmutatást és bölcsességet az

s hogy túlragyogja, a világon

arra rászorulónak. A Mama tudott csöndben lenni. Nem félt egyedül ma-

nincs az a korona…”

radni a gondolataival és az érzéseivel.
(Erdélyi József: Nagyanyám)

A közbenjáró ima fontossága mellett, emlékszem, nagy jelentőséget tulaj-

2019.07.30-án, életének 85. évében mama vissza-

donított a ténynek, hogy az élet felelősség és számadás. Hangsúlyozta, a

adta lelkét a Teremtőnek. Várta a találkozást. Egész

legkisebb elvégzett munka sem hiábavaló. Még ha nincs is nagy látszatja,

életében arra törekedett és arra vágyott, hogy felké-

és másnap lehet az egészet elölről kezdeni, a dolognak neki kell látni, mert

szülten állhasson majd az Úr elé, ha eljön az idő.

az nemesíti az embert. Gyermekként ebben nőtt fel, és ugyanezt kívánta

Megkapta ezt a kegyelmet. Szentségekkel ellátva

folytatni, példaként állítani a családban is. Talán az a tudat, hogy nem

tért haza.

hagy maga után földi kincseket, erősítette őt abban, hogy annál több le-

Parasztcsaládba született Röszkén, 1935.09.12-én,

gyen a lelki és hitbéli hagyatéka.

4. oldal
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Mindig nagy szeretettel volt a Szűzanya iránt. Ők ketten, Jézu-

csak a karácsonyt megelőző hetekben kellene időt szánni a ké-

sunk Szent Szülője és a Mama tudják csak, hogy miért kérte

szülődésre. Te ebben mutattál nekünk példát, Mama. Kitartá-

leginkább a közbenjárását, de biztos vagyok benne, hogy az

sod és hűséged adjon nekünk is fogódzkodót! Hiányozni fogsz

imái meghallgatásra találtak, és ha épp vigaszra vágyott, meg-

az ünnepi asztal mellől, de hisszük, hogy amíg mi itt a Megvál-

kapta. Hosszú élete során, a legnagyobb bajok közepette, még a

tót ünnepeljük, addig te magával a Megváltóval ünnepelsz, a

fia, édesapám korai halála okán sem mondotta soha, hogy őt az

már ott lévő szeretteid körében. Nyugodjatok békében, és kér-

Úr cserbenhagyta. Mindig érezte, az Élő Isten közel van, és

jétek az Urat érettünk!

merített a Tőle kapott szeretetből.
Az advent a lelki előkészületek ideje, ám egész életünkben, nem

Unokád, Rita

„Minden forrásom Belőled fakad!”

(87 Zsolt, 7)

Ez a jelmondata a 2020-as

hez, közelebb visz az Oltáriszentséghez. Jézus Krisztus azzal

Nemzetközi

Eucharisztikus

tüntetett ki minket, földmíves népet, hogy a mi kezünkből kike-

Kongresszusnak, amely Buda-

rülő kenyeret választotta palástjának. Erről a hitről teszünk itt

pesten kerül megrendezésre.

tanúságot Szentséges Atyánk követe előtt. Ezt hoztam el a föld

Mi az a Nemzetközi Eucharisz-

népének nevében. Fogadja ezt a hitvallásunkat, mint katolikus

tikus Kongresszus?

magyar lelkünk legdrágább ajándékát. Áldja meg a szentségi

A XIX. században, Franciaor-

Jézus minden lépését! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!”

szágban alakult ki, ahol rendkí-

Az ünnepi szentmisén Pacelli bíboros erősítette a katolikuso-

vüli fejlődésnek indult az Oltá-

kat:

riszentség tiszteletének előmozdítása. A kialakuló lelkiség a

„Az eucharisztikus Krisztussal ma is úgy bánnak, ahogyan bán-

középpontba a Szentségimádást és a Jézus Krisztussal, a Szent

tak Krisztussal földi életében. Krisztus szenvedése Betlehemtől

Kenyér színében rejtőző Istennel való kiengesztelődést helyez-

és a Golgotától az idők végezetéig tart. Ez a keresztény szív szá-

te. 1870 után születik meg az eucharisztikus kongresszusok

mára megpróbáltatást és szenvedést okozhat, de nem lehet

műve, amelyeknek később már a világ több helyszíne is otthont

akadálya hitének. (…) A győztes: az Oltáriszentség Krisztusa!”

adhatott. Legutóbb Cebuban, a Fülöp-szigeteken rendezték

Áldozó Csütörtök estéjén hatalmas körmenet vette kezdetét,

meg ezt az eseményt 2016-ban, ahol az Eucharisztia és az Egy-

amelyben az Oltáriszentséget hajón vitték a Duna vizén, majd a

ház küldetése közötti kapcsolat került előtérbe.

Gellért-hegyről indítottak tűzijátékot az Úr tiszteletére. Május

Mi a célja ezeknek a kongresszusoknak?

27-én éjszaka 150 ezer férfi jelent meg a Hősök terén szentség-

Az Eucharisztiában valóságosan jelen lévő Jézus Krisztusnak a

imádásra. Ekkor a „világosság a sötétségben világított!”

dicsőítése, tanúsítva Isten végtelen szeretetét a világ iránt. Az

A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Magyaror-

Oltáriszentség tiszteletét már a kezdetektől egyesítették nagy

szágon lesz.

létszámú eseményekkel, melyek segítettek, hogy az emberek

Az erre való készület és ünneplés rendkívüli lehetőséget kínál a

érzékennyé váljanak az eucharisztikus jelenlét iránt.

számunkra, hogy a kulturális örökségben és barátságban kiáll-

Magyarországon lesz az újabb Eucharisztikus Kongresszus.

junk egymás mellett, és nyíltan megvalljuk hitünket a társada-

Hazánk mély keresztény gyökerekkel rendelkezik - első kirá-

lom előtt. Ahogy Szent VI. Pál pápa is fogalmaz: „A mai embert

lyunknak, Szent István királynak köszönhetően, aki elvezette

inkább érdeklik a tanúk, mint a tanítók, és ha mégis hallgat a

népünket a kereszténységre, továbbá halálos ágyán a Boldogsá-

tanítókra, azért teszi, mert ők egyben tanúk is.”

gos Szűz Mária anyai oltalmába ajánlotta.

A 2020-as évben Magyarországon szeptember 13 és 20 között

Magyarországon legutóbb 1938-ban rendeztek Nemzetközi

kerül megrendezésre az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kong-

Eucharisztikus Kongresszust, amelyet az „Eucharistia, vincu-

resszus, amely több helyszínen, több programmal is várja a

lum caritatis” (az Eucharisztia, a szeretet köteléke) jelmondat

látogatókat. Az első napon nyitó szentmise lesz - első áldozással

köré építettek fel. Balla Sándor köszöntötte a pápai delegátust.

- a Puskás Ferenc Stadionban. A többi napon katekézisek lesz-

„Áldott, aki az Úr nevében jő, hozsanna a magasságban! - Ezt

nek, tanúságtételek, mind a hazai, mind pedig a külföldi papok,

énekeli a magyar föld dolgozó, sokat szenvedett népe. Így kö-

hívek részvételével. Kulturális programok és lelki estek színesí-

szönti azt, aki a mi Urunk Jézus földi helytartójának, Szent

tik tovább a hetet, illetve délutánonként különböző fakultáció-

Péter utódjának követségében jött mihozzánk. A mindennapi

kat rendeznek a főváros különböző templomaiban, plébániáin.

kenyérért verejtékező földmíves nép hűséges katolikus hitéhez.

Szeptember 19-én 19:00 órától kezdődik majd az ünnepi kör-

Hisszük és valljuk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus jelen van a

menet a Kossuth térről egészen a Hősök teréig. Másnap pedig

legméltóságosabb Oltáriszentségben, és ezt a kincset a Római

11:00 órakor kezdődik az ünnepi zárómise a Hősök terén.

Katolikus Egyházra bízta. De azt is hisszük és valljuk, hogy a

(A további programokról, illetve a változásokról a következő

földön szántott barázda, az elvetett mag, a mindennapi kenyér-

internetes hírportálon lehet tájékozódni:

ért csorduló verejtékünk közelebb visz minket a teremtő Isten-

http://www.iec2020.hu/hu)
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Barta Márton
5. oldal

A tizedik évben…
„„Mert a hegyek megindulhatnak, és

kölesmálét azóta is emlegetik. Én is, hi-

Györffy István Általános Iskola katolikus

megrendülhetnek a halmok, de az én

szen akkor én még nem sok mindent

egyház fenntartásába való kerülését te-

szeretetem nem hagy el soha, és veled

tettem az itteniekért. Kiderítették, hogy a

kintem.. 2015. április 09-én bontották fel

kötött békeszövetségem nem inog meg.

születésnapom másnap lesz. Így ez az

a szülői nyilatkozatokat, ahol a szülők 82

Az Úr mondja ezt, aki megkönyörült

esemény születésnapi köszöntés is lett.

%-a támogatta az elképzelésünket. Más-

rajtad”. Iz 54,10

Nem gondoltam, hogy a 38. életévemet

nap újságoltam ezt az érsek úrnak, aki

több mint kétszáz emberrel, jó baráttal

azt mondta: szép névnapi ajándék a kar-

2010. augusztus elsejével nevezett ki dr.

ünnepelhetem. A beiktatás estéjén egy

cagi emberektől. 2015. augusztus 31-én

Ternyák Csaba érsek úr karcagi plébá-

könyvet

asztalomon:

volt a tanévnyitó ünnepség, amit pedig a

nosnak. Izajás próféta 54 fejezeténél

„Karcag, szeretettel vár!” – jólesett ez az

jó Isten születésnapi ajándékának tekin-

nyitottam ki a Szentírást, és olvastam az

üzenet.

tek.

előbbi idézetet az idejövetelem előtt, ami

Ahogyan peregnek előttem az esemé-

Egyházi körökben azt mondják az egy-

erőt adott nekem. Az első napok, és idő-

nyek, velük együtt érzések és arcok jön-

házközségek és a plébános viszonyára: „a

szak eseményei nagyon emlékezetesek

nek elő bennem. Valaki mosolyogva

közösség papja, a pap közössége”. Ami-

számomra, minden nehézségével és örö-

mondta: „konok kunoknak hívnak min-

lyen egy közösség, olyan a papja, vagy

mével. Papi életemben mindig nehéz

ket!” Nem tudtam erre mit mondani,

amilyen a pap, olyan a közössége. El-

belső történés: a költözködés, elválás,

azóta megfejtettem. Az én értelmezésem-

mondhatom, hogy büszke vagyok a kar-

újrakezdés. Az addig szépen kialakult

ben ez azt jelenti, hogy nemcsak gyűlöl-

cagi katolikus közösségre. Az egyházta-

baráti kapcsolatokat le kell zárnom, és ha

ni, de szeretni is tudnak a kunok. A kar-

nácsra, a marista szerzetes testvérekre, a

szeretném is, már nem tudnak olyan

cagi származású Kele Pál nyugalmazott

Szent István-, Szent Erzsébet Ifjúsági

intenzitással folytatódni. Az új hely, mely

pécsi plébános mondta: „A karcagi em-

közösségekre, a kis imacsoportra, az

akkor még idegen volt, azt a kihívást

ber nagyon érzékeny fajta. Ezért vigyáz-

Alpha-kurzus tagjaira, az iskoláinkra.

adta számomra: ugyan mikor érzem

zál, hogy meg ne bántsd! Ha megérzi,

Nagyon sok kegyelmet és erőt kapok az

majd magam Otthon!? Mészáros Ferenc

hogy szereted, az utolsó falat kenyeret is

Úristentől ezeken a közösségeken keresz-

atya édesanyján kívül senkit sem ismer-

odaadja neked.” Az idős pap bölcs szava-

tül. Öröm számomra, hogy a plébánia az

tem (Gyöngyösön egy évig együtt voltunk

it megjegyeztem, és igaznak tartom.

egyházközség otthona, ahol sokan meg-

káplánok 2004-2005-ben).

Első csodaként éltem meg 2010-bena

fordulnak, és otthonosan érzik magukat.

Az első vasárnapi szentmisén kevesen

templom padfűtésének részbeni megva-

Megtapasztaljuk, hogy Isten családjába

értették, amit akkor mondtam: „Az Isten

lósulását. Arra gondoltam, szép dolog,

tartozunk, ahol nem a vérség, hanem a

szeretete miatt jöttem Karcagra.” Ez ma

hogy a plébánia felújítását elkezdjük, de

Szentlélek kapcsol össze bennünket.

is azt jelenti nekem, hogyha Istent aka-

ha a hideg miatt nem jönnek szentmisé-

Milyennek látom a karcagiakat? Idő kell

rom szeretni és szolgálni, akkor ezt a

re, az nem helyén való. Legalább rész-

ahhoz, hogy az embert megismerjék! Idő

karcagiakon, az egyházközség hívein

ben, ha csak egy pár padot tudunk fűte-

kell ahhoz, hogy helyesen viszonyuljunk

keresztül valósíthatom meg. Az első na-

ni, csak nem lesz olyan elviselhetetlen a

egymáshoz, idő kell ahhoz, hogy a bará-

pokban felhívott Szilárd Ferenc tanár úr

hideg. Amikor az illetékeseknél erről

tainkat megtaláljuk! A karcagi embernek

és bátorított. Megható volt számomra,

beszéltem, azt mondták, hogy elég egy-

is idő kell, sőt azt gondolom, hogy ez

hogy a beiktatáson ugyan ő nem, de ked-

szerre egy dolgot megvalósítani. „Uram,

mindenkire vonatkozik. A karcagi ember

ves felesége, dr. Cseppentő Rózsika részt

ha ezt csak én akarom, akkor nem eről-

nem hivalkodik, de van belső tartása,

vett.

ködöm tovább!” Ebben a pillanatban

nemes egyszerűség jellemzi. Olyan, mint

Az első idők nehézségei ellenére voltak

csengettek. A Karcag város alapítványá-

a telt búzakalász, amely meghajtja a fe-

olyan történések, amelyeket azóta sem

tól jöttek, és jelezték, hogy a plébánia

jét. Akit tisztel, azt szereti is. A Szuperin-

feledek. Első ilyen esemény volt 2010.

felújítását nem tudják támogatni, de a

fón keresztül látom, hogy az őseikről,

augusztus 29-én a plébánosi beiktatá-

templomi padfűtést igen. Nagyon örül-

elhunytakról megemlékeznek. A temeté-

som, amelyet dr. Katona István püspök

tem, és megbizonyosodtam, hogy nem

sek után köszönetet nyilvánítanak. A

úr végzett. Rokonaim, jó barátaim kíván-

csak én akarom.

karcagi ember nagyon hálás, ha a szere-

csiak voltak, hogy hová kerültem, így

Azóta is számos dolgot, csodának tekin-

tetnek valamilyen megnyilatkozását ta-

meghívtam őket erre az eseményre. A

tek! A plébánia, a Grotta, a sekrestye

pasztalja. Nem felejti el azt, amit vele

karcagi hívek vendégszeretetét, már ak-

felújítását. A templom déli ablakfelüle-

tettek. Ezért is gondoltam arra, hogy

kor megtapasztalhattam. A karcagiak

tén a Pünkösdi jelenet ábrázolását. Az

minden hónapban megemlékezünk azok-

nagyon kitettek magukért! Készültünk. A

Ókatolikus temető körbekerítését… Ittlé-

ról, akik abban a hónapban hunytak el.

karcagi birkapörköltet, a Ferdinándot, a

tem legnagyobb eseményének mégis a

2018 októberében mutattuk be a Egyházi

6. oldal

találtam

az

Karcagi Harangszó 7. szám 2019. XII. hó

emlékek - Karcag c. kiadványt, amelyet

momra, a közösségem tiszteletét és sze-

akarja, hogy szolgáljam Őt. Az Ő kegyel-

dr. Fazekas Sándor volt miniszter úr

retetét jelentette ez a miniszteri oklevél.

meit itt, Karcagon adja nekem, amíg ide

kezdeményezett. A gyűjtött fényképek

Papi jelmondatom: „Nevének dicséretére

szól a küldetésem. Első plébánosi helyem

láttán szembesültem a valamikori katoli-

és dicsőségére, mindannyiunk és az

Karcag, ahol papságomnak leghosszabb

kus élettel. Itt hitélet volt, közösségek:

egész Anyaszentegyház javára!” Minden

idejét tölthettem idáig. Hálás vagyok a

Kalot, Kalász, cserkészet, Orosz Pál vala-

szentmisében imádkozom, és a hivatá-

Mindenhatónak, hogy ide vezérelt. Sok

mikori káplán munkálkodása. Az irgal-

somra gondolok. 2010-ben a beiktatási

mindent tanultam, és kaptam itt. Az Is-

masrendi nővérek tevékenysége… Meny-

meghívóra ez került: „Kérem, hogy imád-

ten kárpótolt mindenért! A legnagyobb,

nyi gyermek, lelkes fiatal, teltházas

kozzon értem és a rám bízottakért, hogy

hogy Otthon érzem magam, és boldog

templom… Megcsodáltam, mert azt lát-

a Mindenható Isten megáldja az Ő orszá-

papnak vallhatom magam. Miközben

tam, hogy egy szeretett pap mennyire

gának építését!”

tudom, hogy a világon mindenhol csak

meg tudta mozgatni a közösséget!

Törekszem minden tőlem telhetőt meg-

gyüttment vagyok, mert az igazi Hazám

2017. október 24-én vehettem át dr. Fa-

tenni ezért a közösségért. Tapasztalom

nem e világon van.

zekas Sándor miniszter úrtól az elismerő

gyengeségemet, végességemet és ember

oklevelet a Földművelésiügyi Minisztéri-

mivoltomat, de hiszem, hogy Isten így is

Gulyás Zsolt

umban. Nagyon megtisztelő volt szá-

tud használni. Hiszem, hogy Isten itt

plébános, érseki tanácsos

A mindennapi kenyér...
Részlet a közelmúltban megjelent „Horvát Sándor igazsága” című kisregényből
„Mariska nagyon jól tudott kenyeret sütni. Ezt a tudományát ő
is otthonról hozta, amikor telente az anyja befogta segíteni. Az

Még sötét volt odakint, de a pitarba bekészített fűtenivalót szé-

alföldi kenyér sütésének, a legigazibb süteménynek a szertartá-

pen, csendben berakta a kemencébe, és meggyújtotta. Miska

sa alapvető ismeret volt, e nélkül nem nőhetett fel a leánygyer-

fészkelődött a gyékényágyon, de alvást színlelt. A ropogó tűz, a

mek a falun, a tanyán. Sándor is hasonló módon kovászolt,

kiáramló meleg felébresztette a cselédet is. Hamarosan felkelt,

dagasztott, kelesztett, sütött, mint Mariska. Süldő gyerek korá-

ivott egy nagyot a kannából, majd lassan felöltözködött. Bele-

ban látta, miként készíti elő a kenyérsütést az öreg Kóti-Király

ugrott a csizmába, és közölte a gazdájával, hogy akkor ő me-

asszonya.

gyen ki a jószágokhoz.

Este bekészítette a lisztet a befűtött kemence mellé, hogy kellő-

- Szereted-e a vakaríkot?- kérdezte tőle Sándor.

en átmelegedjen, mert a hideg lisztből dagasztott kenyértészta

- Miféle vakaríkot? - kérdezett vissza Mihály.

nem kél meg szépen. Beáztatta a korpakovászt, amit feltett a

- Amit a kenyerek mellett szoktunk sütni, és megzsírozva regge-

kemencetorokra egy cserépfazékban. Este a kovászt összekever-

lizzük.

te kevéske nullás liszttel, langyos vízzel, és hagyta kelni a da-

- Én még sose láttam vakaríkot, de ha olyan, mint a zsíros ke-

gasztóteknő végében. Előkészítette a tízkilónyi liszthez a három

nyír, akkor szeretem!

marék sót, ezt hajnalban langyos vízben feloldotta. Kissé ideges

- Na ha elvígeztél, akkor az lesz a reggeli: neked is, nekem is

volt, mert ugyan ott lébecolt Mariska mellett, amikor ő dagasz-

meg nénédnek is!

tott, de hát most mégiscsak az övé a felelősség. Nem is bírt

Nagyon tetszett Mihálynak, hogy egy koszton van a gazdáékkal.

aludni, így hát fel is kelt, amikor a kutya már nem ugatta hol-

Ezen hümmögött magában, ahogy kiment az istállóba, és meg-

dat, és hozzáfogott a dagasztáshoz. Akkurátusan összekeverte a

gyújtotta viharlámpát, hogy széjjel lásson a jószágok között.

megkelesztett kovászt a liszttel, majd fokozatosan adagolta a

Ezután hozzálátott a munkához, ahogy már korábban is csinál-

liszthez a sós vizet, később meg a langyos vizet. Mariska pedig

ta. Dolgozott szorgalmasan, gyorsan, közben nagyokat nyelt,

édesdeden szuszogott az ágyban, a petróleumlámpát Sándor

mert minduntalan a zsíros vakarékra gondolt.

úgy fordította, hogy ne zavarja még a sápadt fény se Mariskát.

Mire feljött a nap, decemberben már későn kél, a nagyja mun-

Olykor pihenésképpen gyönyörködött az asszonyában, aki már

kával végzett. A lovak csutakolva, abrakolva, a tehén, az ökrök

másodmagával a szíve alatt, álmában is készült az áldott anya-

megetetve, a pányvás hízó, a disznó szintén megkapták a fej-

ságra.

adagjukat. Hátra volt még a libák, a baromfik etetése, a tojások

Nagyon elfáradt a dagasztás végére. Kiszakította a három sza-

összeszedése, a kazlak környékének összeseprése. Mert a tanya

kajtókosárba a kenyértésztát, és letakarta mindegyiket vastag

környékének rendje, és rendben tartása egyben a gazdát is mi-

vászonnal, rájuk rakta még a meleg kemencénél meglangyított

nősítette. Mire ezekkel is végzett Mihály, már alig látott az

dunyhát.

éhségtől. Szemei vibráltak, az ina rogyadozott. Állandóan a
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éhségtől. Szemei vibráltak, az ina rogyadozott. Állandóan a zsí- kiválasztotta az egyik szép kenyeret, és beletette a zsákba. Viszros vakarék járt az eszében. Már a gyomra is korgott. Alig volt szahajtogatta a zsák száját, jó erősen megkötötte egy hosszabb
ereje bemenni a pitarba. Na, de amikor belépett, egy még soha madzaggal, majd a zsák két sarkára kötötte a madzag egy-egy
nem érzett friss, sült kenyér illata kerítette hatalmába. Már ezzel szárát, és olyan hátizsákszerűen ráadta Mihály hátára.
is jóllakott, szinte. Málét meg puliszkát sütött az ő anyja a kat- - Na, fiam, ezt most hazaviszed anyádéknak meg a húgaidnak.
lanjuk lerjében, de kenyeret, azt nem látott még sütni. Szállingó- Ezt a köcsög zsírt is fogjad, de vigyázzál rá, ki ne folyjon az
zott a tél eleji hó, olyan volt az időjárás, mint aki próbálgatja a edínybűl! Ne rohanj, nehogy eless a csúszós úton, oszt eltörjön a
későbbi kötelességét. Mihály amúgy is le volt izzadva a sietség- köcsög! Ha kiürül, majd visszahozod. Pár nap múlva Karácsony,
től, de amikor hatalmába kerítette a friss kenyérillat, egyszerűen Isten áldja anyádékat, mondd meg nékik!
forgott vele a pitar. Hirtelen lekucorodott a katlan melletti tűz- Mihálynak újfent rogyadoztak az inai. Annyira meghatódott
revalós kasra, és csak szedte a levegőt.

ezen az adományon, hogy meg se tudott szólalni a meglepetés-

Sándor észrevette a falfehér gyerek szenvedését, és rákérdezett.

től. Fejébe húzta a Sándortól kapott ütött-kopott kucsmát. A

- Mi van veled, fiam?

hószállingózás elállt egy kicsit. A nap korongja ki-kikandikált a

- Nem tudom, Sándor bátyám, de nagyon gyenge lettem, meg pehelypaplanszerű felhők közül. A kenyérkereső emberpalánta
izzadok, mint a kutya.

elindult a karácsonyi ajándéknak szánt „élettel” az ő féltőn sze-

- Na, igyál egy kis vizet, öntök a kannafedőbe.

retett családjához.

Azzal odaadott neki pár kortynyi hideg vizet, hátha visszatér Ahogy közeledett az ágotai tanyához, a sovány, rosszul táplált
belé a lélek. Persze, Sándor tudta, hogy éhes a gyerek, de nem kutyájuk megismerte, így aztán hamar abbahagyta csaholást,
adhatott neki azonnal, hiszen a meleg cipótól, megkenve egy kis nem pazarolva az energiát feleslegesen. Nagy örömmel lépett be
libazsírral, azonnal olyan gyomorgörcsöt kap, hogy abba pusz- a tanyába a kenyérkereső Mihály. Hát még a bentiek milyen
tulhat bele.

örömmel fogadták, amikor meglátták a köcsögben a libazsírt!

Eltelt egy fertályóra is, amikor kiszedte a kemencéből a csodála- Arra nem is figyeltek, mi lehet a zsákban, de amikor Mihály kitosan sült három hatalmas kenyeret. Előtte már kivette az vette az 5-6 kilósnyi gyönyörű pirosra sült kenyeret, csak anyjuk
ugyancsak szépen sült vakarékokat. Ezek már kellően kihűltek a tudta értékelni igazán a hatalmas ajándékot. A kisebb gyerekek
kamrában. Mariska ott szorgoskodott a frissen sült kenyerek még nem láttak ilyen nagy cipót. Nagy néha volt, amikor az anymellett. Nem győzte dicsérni Sándort, hogy milyen ügyes, és juk az idős Ugocsa a keresményéből pár koronáért vásárolt liszmilyen nagy segítség ez neki, hogy Karácsony előtt friss kenyér tet a Gálné-féle malomban, de akkor abból csak galuska meg
kerül az asztalra. Mihály szeme elhomályosult a látottak hatásá- lepény készült a katlan platniján.
ra.

- Anyám, azt mondta Sándor bátyám, hogy az Isten áldja meg

Mariska szépen felseperte a pitar kövezetét, letörölgette a port a magukat az ünnep tiszteletire.
„bútorzatról”, és hozzáláttak a reggelihez. Fejedelmi étek volt Ugocsáné teljesen meghatódott a kapott kenyér láttán, meg a
nekik a frissen sült cipóból megkent zsíros kenyér. Sándor elég fiának a helytállásán is.
fáradtnak és gyengének érezte magát, de a jól végzett munka - Köszönjük, fiam, a jószolgálatidat!
érzete átlendítette a nehézségein.

És ekkor homlokon csókolta az anya a kenyérkereső fiát.

Mihály a karéj kenyér felénél megállt az evéssel. A szeme meg- - Isten áldja meg Sándort meg Marist is. Te meg jó legyél náluk!
telt könnyel.

- Ne ríjon mán, anyám! Inkább örüljünk a kenyírnek! - próbálta

- Mi bajod van, gyerekem? - kérdi Sándor a cselédet.

a fiú elütni a maga meghatottságát is.

- Nincs mán nekem semmi, Sándor bátyám, de a húgaimra gon- Az ember egyszerűsége, őszintesége nem gátolja az érzelmének
doltam, hogy űk vajon most mit esznek. Én hazavinném nekik a kimutatását.
kenyerem másik felit. Ez olyan jó, hogy csuda!

Mihály azzal a jóleső érzéssel köszönt el az anyjától meg a húgai-

- Egyed csak nyugodtan, megérdemled a reggelit! - biztatta Sán- tól, hogy örömöt okozott nekik. Talán az elkövetkező pár napon
dor a gyereket, aki kényszeredetten, amolyan lelkiismeret- kisebb lesz a szükség a szeretteinél. Büszkén lépett ki a kis tafurdalás mellett megette a porció másik felét is.

nya bejáratának ajtaján, hiszen mégiscsak felnőtt számba veszi

- Na, idefigyelj, Mihály! Itt van ez a liszteszsák, rázd ki jól a ta- őt az anyja is, de reméli, az apja is, aki majd csak estére tudja
nya előtt, oszt hozd be utána!

meg a nagy örömöt. Így indult vissza Ugocsa Mihály a gazdájá-

Mihály kirázta a zsákot, a tyúkok hirtelen azt hitték, hogy man- nak a tanyájára.
nát kapnak, soron kívül, de bizony néhány szem búzán kívül
más nem jutott nekik. Addigra Sándor Mariska hozzájárulásával
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Bihari György
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Imaféle egy eltávozott kiskutyáért
Búcsúzni is szeretnék, meg marasztalni

kapni a boltban. Nem szolgálnak vele

válogatás nélkül, mindenki megőrzi a

is. Nem lehet az itt eltöltött éveket elfe-

tettestársak, se maffia, se kft, se tröszt, se

saját személyiségét, mindenkinek helye

lejteni.

senki. Az ember egyedül van a maga kre-

van nálunk. Isten nem engedi a megkü-

Nem ember voltál, de Istennek egy te-

álta társas magányban, panaszkodva

lönböztetést.

remtménye, azok közül, akiket mi, embe-

persze emiatt eleget.

Persze, hogy nem engedi, mert nem

rek a vadakból szelídítettünk sok ezer

És akkor ott vannak Isten négylábú te-

akarja, hogy onnan a hátsó sorból meg-

éve, saját hasznunkra, állatok őrzésére,

remtményei, akik minden érdek nélkül

szólaljunk a kutyák angyal-nyelvén, hogy

ház őrzésére. Megszoktátok az ember

szeretnek minket. Még a durva embere-

nem jól van ez, Jó Uram, mi kutyák is

közelségét, gondoskodását. Ragaszkodta-

ket is, akik sokszor kínozzák, verik őket.

tudjuk, hogy a legfontosabb szeretni. Hát

tok hozzánk.

Nem tanulták ők senkitől a megbocsá-

pont Te mondtad! Itt a kételkedés, szere-

Mi, emberek kaptuk azt a jézusi tanácsot,

tást. De megbocsátanak. A kegyetlent is

tetlenség nem talál otthont. Nem ám,

parancsot, hogy szeressük egymást. Na-

szeretik. Nem képesek gondolkodni, csak

mert rögvest megugatnánk, aki ilyet tesz.

gyon gyakran nem tartjuk be. Legtöbb-

ösztönlények; Isten szeretet-programja

Most nélküled ünneplünk, nem tudom,

ször. Mint a többi ajánlást-parancsolatot.

szerint léteznek közöttünk. A betegek is

mi lesz az ajándék-csemegével, de oda-

A szabad válasz-

hamarabb gyógyulnak, ha állatokat si-

tesszük a fa alá, bár nem lesz most, aki

tás adott ez esetben is. Akár gyűlölhetjük

mogathatnak. Őket kaptuk a sokszor

kibontja-marcangolja. Neked is éneke-

is egymást, ha úgy akarjuk. Lehet fel-

hiányzó emberszeretet helyett. Helyette-

lünk. Emlékeinkben mindig vidám, neve-

lengzősnek,

sítőként. Ha már mi sokszor képtelenek

tős maradsz. Ez a pillanatkép az öröksé-

vagyunk szeretni.

günk tőled.

cinikusnak lenni. Nincs akadálya.

Mikor elsiratunk egy kedves állatot, egy

Hálát adok Neked, Istenem, hogy mel-

Csakhogy az ember egy idő után vágyik

könnyet értük ejtünk. Egyet magunkért,

lénk adtad néhány évre kísérőnek ezt a

másra is az egymást legyűrő, megalázó

önsajnálatképpen, hogy eggyel keveseb-

kis teremtményedet. Aki olyan szeretet-

viselkedésen kívül! Hogy mire? Vagyon-

ben vannak itt, akik feltétel nélkül szeret-

tel volt irántunk. Csak mi, emberek is

ra? Akkor meg attól kell félni, ki rabol ki,

tek minket. De ez az egy olyan sok. Ez az

tudnánk ilyen feltétel nélkül szeretni

ki tesz tönkre anyagilag. Beosztásra?

egy nehezen pótolható.

egymást. És nem csak Karácsony ünne-

Mindenki ellenfél vagy ellenség, aki a

Köszönöm, Uram, hogy ez a kis teremt-

pén, hanem két karácsonyi ünnep között

környezetemben van, hátha magának

ményed szenvedés nélkül jutott át egy

is, egész évben. Ahogy a gyerekek tudnak

kívánja valaki a posztot. Ordóra? Ments

másik világba. Talán, ha eljön az időnk,

szeretni, őszintén. Hogy kiteljesedjék ez

meg, Uram az irigyektől.

az ő emlékük is ott vár ránk teremtett

az érzés a lelkekben.

Annyi keresés után ráismerünk a hiány-

angyalaiddal együtt.

És úgy cseperedjen, mint az a bizonyos

ra, a szeretetre. Az kellene a legjobban.

Valahol, az utolsó sorokban ott lesznek a

mustármag.

Minél

vagyunk,

kutyusok, vidáman; ne féljetek, gazdáim,

annál inkább. De az nincs. Nem lehet

jó hely ez itt, mindenki mindenkit szeret,

nagyképűnek,

flegmának,

kiszolgáltatottabbak

büszkének,

Cseke Lajos

2019. május 18-án Egri Egyházmegyei Ifjúsági Találkozón
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„Szeresd a gyermeket, mindegyiket egyformán!”
2019. szeptember 1-vel a Szent Pál Marista Általános Iskola vezetésében változás történt.
Dánielné Kacsó Andrea lett az új igazgató, akinek ezúton is gratulálunk.
Munkájára a jó Isten áldását kérjük, hogy a marista szellemiséget megőrizzék és teljessé tegyék!
Ez a mondat határozza meg

Szeretnénk az iskolánkat nyitottá tenni. Szeretettel várunk

az iskolánk, a Szent Pál Ma-

minden hozzánk érkezőt, ápoljuk partnerkapcsolatainkat, és

rista Általános Iskola min-

megújítjuk pedagógiai módszertárunkat, hisz mindig lehet va-

dennapjait. A marista szelle-

lamit jobban csinálni…

miség hatja át tanulóink és

Gyermekeink és pedagógusaink sikeres együttműködésének

dolgozóink életét. Az egysze-

jeles példája decemberi

rűség, szerénység és aláza-

nagy sikerű előadása, melyet az alábbi linkeken tekinthetnek

tosság a védjegyünk, melyet

meg az érdeklődők:

a három szál marista ibolya

https://www.facebook.com/1820699991490754/videos/57939

A názáreti csillag vidám színdarab

szimbolizál. A három szerze-

7002891927/

tes, Pau, Misi és Jordi test-

https://www.youtube.com/watch?v=K7VNOILY4cQ

vér Mária példája alapján,

Prioritást élvez intézményünkben a gyermekvédelem, amelyet

Jézust követve végzi nálunk

egy speciális marista program támogat. Feladatunknak érezzük

a nevelő munkát. Lelki tá-

a szolidaritás, a segíteni akarás, az önzetlenség, a beilleszkedés,

maszaink ők. Külön is figyel-

az elfogadás, a helyzetnek és a helynek megfelelő viselkedés

met fordítanak a legrászorultabbakra. Iskolánkban a testvérek

megtanítását, éppen a társadalmi felzárkózás segítése érdeké-

és a világiak közösen, megosztva végezzük a munkánkat, a

ben. Hisszük, hogy Isten előtt mindenki egyforma. Reméljük,

gyermekek érdekében.

hogy nevelő tevékenységünket Isten áldásával végezzük.

Tantestületünket a harmonikus együttműködés, egymás önzet-

„Mindent Jézusnak Mária által, mindent Máriának Jézusért.”

len segítése jellemzi. A jókedv, a szeretet, a hit és a kitartás

Dánielné Kacsó Andrea,

segít át bennünket a nehézségeken.

a Szent Pál Marista Általános Iskola igazgatója

Mennyország és Pokol az afrikai orvosi missziókban
álma az volt, hogy Afrikában orvosként

A saját döntésünkön múlik, hogy új

betegeket fog gyógyítani. Egyetemi évek,

Édenkertet nevelünk-e ezekből a magok-

munka, család, számtalan segélyprog-

ból, vagy hagyjuk a kár-tevőket felülke-

ramban való részvétel: és 44 évesen egy

veredni. Ha a hangzatos szólamok he-

négytagú

lyett cselekszel, minden napod egy jobbí-

csoport

tagjaként

elindul

Ugandába.

tó élet filozófiájának jegyében telik. Min-

Missziós munkájáról, élményeiről szám-

denki számára adott a lehetőség és a

talan képpel, fotóval

felelősség, hogy napi szinten valami jót

ismerkedhettünk

meg. A találkozásunk óta igyekszem a

cselekedjen.”

Réka, a család, a misszió munkáját kö-

A misszió munkájának az anyagi fedeze-

vetni, figyelemmel kísérni.

tét alapítványon keresztül biztosítják. Az

Réka

Közel egy év alatt Réka két alkalommal

Afréka Alapítvány célja , hogy az elmara-

(Afréka) volt a vendégünk. A Györffy

járt Afrikában, legutoljára Nigériában, ez

dott országokba, térségekbe és a kataszt-

István Katolikus Általános Iskola ebédlő-

év márciusában.

rófa sújtotta területekre egészségügyi

jét megtöltötték az érdeklődő karcagi

Hazatérése után így nyilatkozik: „A sze-

missziókat szervezzen, támogasson, és

lakosok. Mindenki kíváncsian várta, mit

retet nem egy logikai folyamat. Isten

egészségügyi ismeretterjesztést végez-

keres, mit csinál egy nő - még akkor is,

ültette el benned.

zen.

ha orvos - a távoli Afrikában? A válaszra

A Föld folyamatosan növekvő népessége

Nagyon bízom benne, hogy dr. Fodor

nem kellett sokáig várnunk.

jelenleg több mint 7 és fél milliárd em-

Rékával, azaz Afrékával, régi ismerős-

Dr. Fodor Réka az élő példa arra, hogyan

bert számlál.

ként még találkozunk itt, Karcagon.

lehet egy gyermekkori álmot évtizedek-

Minden egyes lélek magában hordozza

kel később valóra váltani. Mert 12 évesen

az önzetlen szeretet, az elfogadás, és a

mindenkinek van egy álma, és a Réka

megbocsátás magját.

2019. febr. 25-én dr. Fodor
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Szovátai gyerekek tábora
Többhónapos egyeztetés után 2019. aug. 29-én megérkezett a

dőn eltöltött napok alatt. A gyerekekkel úgy tudtunk együtt

Böjte Csaba által vezetett Dévai Szent Ferenc Alapítvány Szová-

lenni, hogy ott voltunk a teljes lelkünkkel a pillanatban, együtt

tai Szent József Gyermekotthon 17 lakója és 2 fő nevelője a

kacagtunk, együtt fürödtünk, együtt kirándultunk, és mindezt

berekfürdői Szent László Lelkigyakorlatos Ház és Gyógyüdülő-

úgy, hogy körülölelt a szervezők vendégszeretete. Mind a mai

be. Nem tudom, hogy a vendégekben vagy a vendéglátókban

napig emlegetik a gyerekeink, hogy milyen jó volt a berekfürdői

volt nagyobb az izgalom.

tábor, mennyit kacagtunk, milyen jól énekeltünk, és nem utolsó

A gyermekek - fiúk és lányok - 6 évestől 17 éves korig táboroz-

sorban, milyen sokat tudtunk fürödni.”

tak nálunk. A 6 nap alatt volt minden. Igyekeztünk változatos

Nekünk is örök élményként maradnak meg a nyár végi hét nap-

programot összeállítani: hajózás a Tisza tavon, Poroszlón láto-

jai.

gatás az ÖKO centrumba, kirándulás Debrecenbe, kerékpáro-

Váczi Attiláné

zás a Berekfürdő – Karcag oda-vissza útvonalon, Karcagon
lovas kocsikázás, múzeumlátogatás… Felsorolni is nehéz, bizonyára volt olyan program, mely most a felsorolásból kimaradt.
Természetesen, az igazán nagy élmény a fürdőzés volt a berekfürdői strandon.
A programok, kirándulások megvalósításához nagy segítséget
nyújtottak a támogatóink, akiknek most is köszönjük a felajánlásaikat.
Nagy segítséget jelentett a számunkra, hogy Kalapács Dalma, a
Szent József Gyermekotthon vezetője is a gyermekekkel volt,
ismerte a gyermekek szokásait, egyéniségüket. A házvezetőnő
így fogalmazta meg a berekfürdői tábor emlékét. „ Egy gyereknek nagyon sok mindenre van szüksége. Én nagyon sokszor
mondom, hogy a ruha elszakad, a csoki elfogy, de az élmény
örökre a miénk marad. Ilyen élményt kaptunk mi is a Berekfür-

Vengégeink voltak...

Hegedűs Endre és felesége, Hegedűs
Katalin zongoraművészek első ízben
a Szent Pál Marista Általános Iskolában mutatkoztak be Karcagon. Akkor, mint a házasság hetének arcai
tettek tanúbizonyságot a keresztény
értékrendjükről, és adtak rövid
hangversenyt. A két kiváló zongoraművész mind szólistaként, mind
zongora négykezes formációban nem
csupán hazánkban, de Európaszerte, sőt tengeren túl is kedvelt
koncertezők.
Ősszel a katolikus templomban adtak nagy sikerű hangversenyt. MűsoKarcagi Harangszó 7. szám 2019. XII. hó

rukon Bach, Mozart, Schubert, Chopin, Debussy négykezes zongoraművei-remekművei szerepeltek.
Hegedűs Endre Kossuth- és Liszt
Ferenc-díjas előadóművész lőadói
programjának része az is, hogy az
elhangzó zeneművekről bevezető
ismertetőt tart, mely által hallgatói
közelebb kerülnek a megszólaló művekhez és a zeneszerzőkhöz. A sok
rangos kitüntetés mellett az is említésre méltó, hogy koncertjeiről a Magyar Rádió többórás felvételt őriz. A
Japán Televízió egyórás filmet készített a művészekkel.
Műsorukon a zeneirodalom széles
spektrumát szólaltatják meg. Kiemelt szerepet kapnak benne J. S.
Bach művészete, W. A. Mozart művei, de jelentős a XIX. – XX. század
zenéjének műsorra tűzése is.
Hegedűs Endrének az előadóművészi pályáját kiegészítő pedagógiai
tevékenysége is jelentős. Több kül-

földi egyetem vendégtanára. Azért,
hogy növendékeivel eredményes legyen a kommunikációja (a zongoratechnikáról és a művek interpretálásáról), több nyelven is kiválóan beszél: angolul, németül, olaszul és
japánul. Mint elmondta, a tanítás
kétpólusú folyamat, s ő maga is sok
inspirációt kap a növendékeitől.
Decemberben a felesége betegsége
miatt egyedül adott hangversenyt a
Győrffy István Katolikus Általános
Iskola tanulóinak. Talán nem is jó a
hangverseny kifejezés, találóbb a
rendhagyó énekóra megnevezés.
Műsorát – melyből most hiányoztak
a zongora négykezes művek – az iskoláskorú hallgatóság befogadó
szintjéhez állította össze, melyet J. S.
Bach egyházi művével, egy Korálfeldolgozással indított. Utána egy
közkedvelt vidám Mozart-mű következett, az Á-dúr szonáta negyedik
tétele, a Török induló. A Chopin11. oldal

etűd kapcsán szót ejtett a lengyel és
a magyar nép történelmi múltjáról.
Megható, bensőséges hangulatú Bartók-művel varázsolta el hallgatóit, s
röpítette el őket az erdélyi havasokba, az Este a székelyeknél két különböző karakterű dallamával. Hegedűs
Endre zongoraművész a Rákócziinduló dallamát feldolgozó Liszt Fe-

renc zongoraművével köszönt el a
figyelmes és lelkes hallgatóságtól.
Ezen az énekórán a zenei élményen
túl a zeneművek történelmi környezetérő is ismereteket kaptak a növendékek. Gulyás Zsolt plébános
atya midőn megköszönte a zongoraművész műsorát, úgy summázta,
hogy ez az óra nem pusztán hangver-

seny, de történelemóra és hittanóra
is volt egyben.
A művész úr hangversenyein nem
rejti véka alá elkötelezett katolikus
hitét. A zeneszerzők, a zeneművek
iránti tisztelet és alázat éppúgy kicseng előadásából, mint katolikus
hite, embersége.
Sipos Antal

Szlovéniai zarándokút
2019. október 16-án a mezőkövesdi test-

aki korábban bazilika rangra emelte a

ki Szent János-szoborral Közép-Európa

vérekkel együtt útra keltünk Karcagról,

templomot. A térről szép kilátás nyílt a

legrégebbi kőhídja. Aznap még Ljubjana,

hogy Szlovénia Mária- kegyhelyeit fel-

Julia Alpokra. A templom szomszédságá-

a főváros várt ránk, amely szintén na-

keressük.

ban

Betlehem-

gyon szép település. Besétáltunk az or-

A kis szomszédos ország gazdag termé-

kiállítást tekintettünk meg. A világ min-

szág legnagyobb szlovén költőjéről elne-

szeti adottságokkal rendelkezik. Hegyvo-

den tájáról származó, különféle anyagok-

vezett Presernov térre, ahonnan megte-

nulatai, folyói, sőt tengerpartja az év

ból, szebbnél szebb remekművek hirde-

kinthettük a Hármas hidat, a rózsaszínű

minden szakában vonzó látnivalók a

tik az Advent és a Karácsony üzenetét.

Ferences templomot. A Ljubjanica folyón

turisták számára. Erdőségeit tekintve

Még sokáig gyönyörködtünk volna, de

átívelő Sárkányhídon át a főváros fölé

Európában az előkelő harmadik helyet

várt ránk egy újabb csodás hely, a glecs-

emelkedő Ljubjanai vár látványa igen

foglalja el. Lakossága döntően római

cser vájta Bledi-tó, melynek közepén

megkapó volt. Majd sétáltunk a piac, a

katolikus.

apró sziget található, ahová pletnákkal,

vásárcsarnok terén át a városháza felé, és

Első úti célunk a Ptujska Gorai Mária

kis hajókkal jutottunk el. A 99 lépcsőn

azt éreztük, hogy ez a város is megérne

segíts kegytemploma volt. Legkülönlege-

felsétálva betértünk a Mária mennybevé-

még egy későbbi látogatást.

sebb látnivalója a Sokalakos vagy Köpe-

tele templomba, amelynek érdekessége a

Szlovénia a világ barlangokban leggazda-

nyes Madonna féldombormű a főoltáron.

kívánságteljesítő harang, amelyet min-

gabb országa. 6000 barlangja közül a

Mária fölött angyalok tartják a koronát

denki megkondíthatott. Csoda, hogy ott

legnagyobb, a legcsodásabb a világörök-

és köpenyét, mely védőn borul a hozzá

szinte állandóan harangoznak? A tópar-

ségbe felvett, több mint 20 km hosszú

fohászkodókra. A 81 alak között magyar

ton aztán megkóstoltuk a híres Bledi

Postojnai cseppkőbarlang, amelyet fő-

vonatkozású személyeket is láthattunk. A

krémest. Innen Skofja Lokába vettük az

ként a Pivka folyó tevékenysége alakított.

szentmisén lelki útravalóval gazdagod-

irányt. Ez az ország egyik legrégebbi tele-

Az alsó szint ma is a folyóé, a felső szint

tunk. Következő állomásunk Celje, az

pülése. Kanyargós utcáival, szép fekvésé-

száraz és bejárható.

ország harmadik legnagyobb városa, a

vel, történelmi tereivel, a város fölé ma-

földalatti kisvasúttal, egyéb látogatható

Cillei grófok székhelye volt. Az óváros-

gasodó várával elvarázsolja a látogatót. A

részeit sétálva fedeztük fel a magyar

ban felkerestük a Szent Dániel templo-

folyón átívelő Kapucinus-híd a Nepomu-

nyelvű idegenvezetéssel. Láthattuk ha-

egészen

különleges

Ennek egy részét

mot, és megcsodáltuk a város szép gótikus épületeit. Utunk első napja estéjén
Ljubjana közelében pihentünk meg egy
családias kis hotelban.
A második napon Brezjébe utaztunk tovább. A Segítő Szűz Mária bazilikát évente nagyon sokan felkeresik, hiszen Istenhez vezeti a nála oltalmat keresőket. Az
itt bemutatott szentmisén - Zsolt Atya
ajánlására - mi is imádkoztunk a szeretteinkért. A kegytemplom jobb oldalán, a
téren áll Szent II. János Pál pápa szobra,
12. oldal
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talmas termeit, a páratlan, fenséges bar-

borba folytattuk utunkat. A Dráva-parti

valókkal, lelki feltöltődéssel, gazdagodva

langi formációkat, a fehér-, a vörös ter-

város, a reneszánsz városháza épülete, a

tértünk haza.

met, a csövecskék termét, a koncertter-

kastély, a mellette látható barokk kápol-

Köszönetet mondunk lelki vezetőnknek,

met, és a Pisai ferde torony mását is. A

na és a rokokó lépcső, a szép régi gyógy-

Gulyás Zsolt érseki tanácsos, plébános

Vivariumban a barlangi világ legkülönö-

szertár, a Pestis-szobor és számos más

atyának, Bartha Márton diakónusnak és

sebb élőlényét, a fehér vakgőtét is mó-

nagyon szép épület vonzza a látogatók

Sipos Antalnak. Hálás köszönet illeti

dunk volt megnézni. Rövid ajándékvá-

tekintetét. A lenti városrész, a folyóparti

Gánóczyné Marikát a szervező munkáért,

sárlás után - a doberdói harcok színterén

séta, a világ talán legöregebb, még élő és

idegenvezetőnket, Hernádfői Csabát, az

- Visintini települést kerestük fel. A har-

termő szőlőtőkéje, a II. Világháborús

Egri érseki Palota és Turisztikai Központ

cokban részt vett és elhunyt hősök emlé-

emlékmű, a vörös téglás ferences temp-

igazgatóját a tartalmas, értékes idegen-

ke előtt imádságokkal, himnuszokkal és

lom: mind emlékezetesek. A maribori

vezetéséért, odafigyeléséért. Hála és kö-

három csoporttársunk által előadott szép

Keresztelő Szent János székesegyházban

szönet gépkocsivezetőinknek és nem

katonanótával tisztelegtünk a Magyar

szentmisén töltődött fel ismét a lelkünk.

utolsó sorban a Neszebár Utazási Irodá-

Kápolnában.

Itt is imáinkba foglaltuk az itthon ma-

nak!

Látványban, lelki élményekben gazdag

radt szeretteinket.

Ez a nyolcadik közös zarándoklatunk volt

napunk után kellemes vacsora és pihenés

A Szűzanya Palástja alatt és a buszon

a mezőkövesdiekkel, és bízunk abban,

következett a szálláshelyünkön.

elmondott imádságaink, a szentmisék, a

hogy lesz folytatás!

Utolsó napunkon, hazafelé még Szlové-

szentbeszédek

nia második legnagyobb városába, Mari-

bennünket. Csodás útról, gyönyörű látni-

útravalói

összekötnek
Dr. Perge Judit

Pillanatképek a Máltai Szeretetszolgálat
Karcagi Csoportjának munkájáról
A Máltai Szeretetszolgálat Karcagi cso-

Logisztikai Központból is végezzük az

ros közlekedés szabályait.

portjának életében fontos évet tudhatunk

élelmiszermentést.

alkalommal

Kirándultunk a Lombkoronasétányra,

magunk mögött. Az 2019. évben végzett

kaptunk nagyobb mennyiségű zöldség-

ahol a gyerekek az erdő élővilágába nyer-

munkánk kapcsán három fontos állo-

és gyümölcsfelajánlást a Penny Logiszti-

tek betekintést, valamint a Kunlovardába

mást szeretnék kiemelni, amely Karcag

kai Központból, amelyet a rászoruló csa-

is ellátogattunk, ahol az állatokkal ismer-

városában a társadalmi beágyazottsá-

ládok mellett a helyi általános iskola

kedtünk meg közelebbről.

gunkat, szerepvállalásunkat magasabb

tanulói részére is eljuttattunk, a gyerekek

A gyerekek ellátogattak a katolikus

szintre emelte.

nagy örömére. A zöldség- és gyümölcs-

templomba, a református templomba, a

2019. február 4-én az „Egy falat segítség"

adományokkal főleg a gyerekek egészsé-

zsinagógába. A templomlátogatással a

akciónk keretében beindítottuk a Karcagi

ges, vitaminban gazdag táplálkozását

célunk a templomok történetének a meg-

ALDI Élelmiszer Áruházból a rövid sza-

segítjük.

ismerése volt. Ezt szakszerű idegenveze-

vatossági idejű élelmiszerek mentését.

Másik fontos állomásunk a nyári napkö-

téssel valósítottunk meg.

Akciónk keretében mindennap - a rászo-

zis tábor megszervezése. Az önkéntes

No és nem maradhatott ki a tábor prog-

ruló családoknak - az Erzsébet kápolná-

pályázat keretében a Györffy István Ka-

ramjából a „Máltai Mozgó Játszótér",

ban rövid szavatossági idejű élelmiszere-

tolikus Általános Iskola tanulói részére

amely Budapestről látogatott el hozzánk.

ket osztunk. Az élelmiszerosztásba már-

2019. augusztus 5-e és 9-e között nyári

A Mozgó Játszótér feledhetetlen élmé-

cius valamint április hónapban bekap-

napközis tábort szerveztünk.

nyeket nyújtott a gyerekeknek. Az udva-

csolódott Kunmadaras és Tiszaszentimre

Nyári táborunkban 50 fő alsó tagozatos

ron felállított hatalmas ugráló-vár előtt

település is. A két településen az önkor-

tanuló vett részt. A tábori programok

nagy volt a sorbaállás, de ugyanilyen

mányzat biztosítja a járművet az adomá-

összeállításánál fontos szempont volt,

nagy érdeklődés kísérte a különféle csa-

nyok elszállításához, hogy azok eljussa-

hogy „egy kicsit tanuljanak a gyerekek, és

patépítő játékokat is.

nak a rászoruló családok részére. Itt is

egy kicsit szórakozzanak is", mivel a nyá-

Harmadik nagy esemény csoportunk

szeretnénk megköszönni az önkormány-

ri szünetben valósítottuk meg a tábort.

életében a karácsonyi adománygyűjtési

zatok ilyen irányú támogatását.

A táborunk nagyon sikeres volt. A tábo-

akció, az „ADNI ÖRÖM", amelyet ebben

Az „Egy falat segítség" akciónk keretében

rozó gyerekek részére betekintést nyúj-

az évben 2019. december 12-e és 17-e

Karcag városában 180 család veszi igény-

tottunk például a tűzoltóság életéből. A

között rendeztünk meg a Karcagi SPAR

be az élelmiszerosztásunkat, de a másik

rendőrkapitányság közreműködésével a

Áruházban. Az adománygyűjtésben 20

két településen is közel 120 család jut

gyerekek előadást hallgattak a kerékpá-

önkéntes vett részt, és a hat nap alatt

kenyér-, péksütemény-, zöldség- és gyü-

ros közlekedés szabályairól, és az iskola

1.200 kilogram tartós élelmiszert gyűj-

mölcsadományokhoz.

udvarán felállított rutinpályán a gyakor-

töttünk össze. A gyűjtésbe bekapcsolód-

Szeptember hónaptól a Karcagi Penny

latban is elsajátíthatták a helyes kerékpá-

tak a Györffy István Katolikus Általános
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Több

13. oldal

iskola 7. osztályos tanulói is. A gyerekek nagyon szorgalmasan
végezték a szórólapok osztását, nagyon ügyesen szólították meg
a vásárlókat az adományozás céljából. Itt szeretném megköszönni a Györffy István Katolikus Általános Iskola vezetőségének azt a támogatását, amellyel lehetővé tették a gyerekek részvételét a gyűjtésben, valamint köszönöm a gyűjtésben résztvevő
gyerekek lelkiismeretes munkáját.
Az adományokat még karácsony előtt eljuttatjuk a rászoruló
családoknak, hogy nekik és az egyedülálló idős embereknek is
szebbé és élhetővé tegyük a karácsonyi ünnepeket.
Bízunk benne, hogy a 2020-es év is hasznosan és tartalmasan
telik majd el, sőt: jövőre is teljesíthetjük a „hit védelme, szegények szolgálata" küldetésünket.
Minden kedves olvasónak áldott, békés ünnepeket és eredményekben, örömökben gazdag új évet kívánunk!

A Máltai Szeretetszolgálat
Karcagi Csoportja képviseletében - Kovács Mária

Új Képviselőtestületet választottunk
Dr. Ternyák Csaba érsek úr rendelkezése alapján megtartottuk
a egyháztanács képviselő testületének megválasztását. 2019.
december 1-én megtörtént az eskütétel.

A képen balról jobbra haladva:
Horváth Rémusz Miklós, Szopkó Rita, Kosaras János,
T. Szabó Pál tb., Sipos Antal tb., Kovács Miklósné,

Az új testület 2019. dec. 9-én megtartotta első ülését, melyen

Kun Jánosné, Sebők Csaba, Kovácsné Vadai Viktória,

Horváth Rémuszt hitoktatót választották világi elnöknek.

Dánielné Kacsó Andrea, Fülöp Gábor, Dr. Perge Judit,

Ezúton köszönöm az egyházközség aktivitását, a képviselők

Szabóné Szilágyi Szilvia, Dr. Svéda Szabolcs,

megválasztásánál. Kérem a kedves testvérek imáját, hogy egy-

Dr. Varga Gizella tb., Dr. Herényi Bulcsu, Cseke Lajos,

házközségünk Isten szándéka szerint alakuljon, az új képviselő

Kovács Mária, Pau testvér

testülettel együtt munkálkodva!

Tiszaszentimre képviselőtestülete
A tiszaszentimrei egyháztanács tagjai:
Ádám Gabriella, Ilyésné Fekécs Anikó,
Dr. Székely Csaba, Gulyás Zsolt, Krajcsi Dezső,
Varga Istvánné, Ágoston Imréné,
Fekécs Gyuláné
A megbizatás 5 évre szól.
Az egyházközségünk világi elnöke továbbra is
Dr. Székely Csaba.
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Ez történt a Györffy István Katolikus Általános Iskolában 2019-ben
Január 07-én iskolaszentelés iskolánk

tés, hogy kiemelkedő és példamutató

Az új, 2019/2020-as tanévben ki-

lelki vezetője, Gulyás Zsolt atya, Soltész

tanulmányi

közösségi

emelt feladatunk a felkészülés az 52.

Ádám diakónus és Illyés Péter minist-

munkájáért és versenyeken elért ered-

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszu-

ráns szolgálatával

ményeiért érsek atyától elismerő okleve-

son való részvételre.

Március 06-án elcsendesedett az isko-

let és könyvjutalmat vehetett át.

Szeptember 2-án - hétkezdő áhítat

la, hamvazószerdán elkezdődött a 40

Iskolai hittantábor

keretében - került sor a tanulók, vala-

napos nagyböjt. Zsolt atya – iskolánk

Július 01 és 05 között 61 gyermek és 7

mint táskáik és tanszereik megáldására.

lelki vezetője – az előző évi virágvasárna-

felnőtt részvételével tartottunk hittantá-

Október 18-án, 9 órától mi is bekap-

pon szentelt barka hamujával keresztet

bort Egerben. Mindannyian örömmel

csolódtunk az „Egymillió gyermek imád-

rajzolt a homlokunkra, és figyelmezte-

emlékeznek az ottani, egerszalóki és fel-

kozza a rózsafüzért” című kezdeménye-

tett: „Emlékezzél, ember, porból lettél és

sőtárkányi élményekre!

zésbe. Iskolánk pedagógusai és katolikus

porrá leszel!” Kért bennünket, hogy az

A Szent István Hagyományőrző

hittanos tanulói együtt imádkozták a

elkövetkező 40 nap adjon alkalmat a

Nap ünnepi szentmisével kezdődött a

teljes rózsafüzért. Iskolánk 275 tanulója

lemondásra, a hitben való elmélyülésre

templomban.

vett részt a közös imádkozáson.

és kiengesztelődésre.

melynek főcelebránsa Babály András

Adventi jócselekedeteink: a kárpát-

Március 23-án, szombat délután az

nyírbátori plébános volt, iskolánk tanulói

aljai gyerekeknek gyűjtöttünk ajándéko-

édesapák védőszentjét, Szent Józsefet

szolgáltak.

kat, és bekapcsolódhattunk a Máltai Sze-

ünnepeltük a Szent István katolikus

hittanosaink ministráltak, kínálták a

retetszolgálat karácsonyi akciójába.

templomban. Az ünnepi műsorban isko-

megszentelt kenyeret, a körmenetnél

December 6-án hozzánk is megérke-

lánk tanulói köszöntötték az édesapákat

kísérték a sátrat. A körmenet idején a

zett Szent Miklós püspök, aki mindenkit

és nagyapákat. A köszöntő versek és éne-

Karcagi Fúvós Zenekar teljesített szolgá-

megajándékozott. Köszönjük szépen az

kek mellett - lelket és fület gyönyörköd-

latot. Pedagógusaink felolvastak, majd a

osztályfőnökök és a felkészítő pedagógu-

tető - orgonajáték és harsonaszó töltötte

szentmise és a körmenet után szeretet-

sok munkáját, a DÖK és a szülők támo-

be a templom falait: Mózer János mező-

vendégség következett.

gató segítségét!

kövesdi karnagy és Mózer Attila vendég-

Ötödik tanévünket közös lelkigya-

fellépőink közreműködésével.

korlattal kezdtük Egerben Korzenszky

Nagyböjtben végzett jócselekede-

Richárd bencés atyával. A lelkigyakorla-

tek: az intézmény az Egri Egyházmegye

ton a nyírbátori Báthory István Katolikus

több iskolájával együtt csatlakozott a

Általános Iskola, Gimnázium és Szak-

március 18-tól 22-ig tartó Fenntartható-

gimnázium

sági Témahéthez. Projektzáró napunkon,

vettünk részt, tovább erősítve a testvéris-

, a Víz világnapjára emlékeztünk.

kolai kapcsolatot is. A lelkigyakorlat hoz-

Felső tagozatos diákjaink csatlakoztak a

zásegített ahhoz, hogy még elkötelezet-

Te Szedd!- mozgalom takarítási akciójá-

tebben tudjuk megélni és továbbadni a

December 9-én Hegedűs Endre zongo-

hoz.

keresztény értékeinket.

raművész rendhagyó énekórájára került

eredményéért,

A

búcsúi

szentmisén,

Kamarakórusunk

nevelőtestületével

énekelt.,

együtt

sor a templomban– mindenki számára
valódi, ünnepi hangulatú lelki felkészülést nyújtott.
December 18-án a harmadik osztályosok egy különleges hittanórán vehettek
részt, imádkozhattak, énekelhettek., hálát adhattak Zsolt atya és Márton atya
Szemétszedéssel igyekeztek

élhetőbbé

Richárd atya fiatalos lendületével, szer-

vezetésével a plébánián.

tenni városunkban a környezetünket. A

teágazó pedagógiai tapasztalataival és a

December 20-án lelkinapon készül-

néptánc szakkörös tanulóink felléptek a

sok színes, gyakorlati életből vett példá-

tünk Karácsony ünnepére.

Madarász Imre Egyesített Óvoda Aprólá-

jával magával ragadott mindannyiunkat.

December 22-én az iskola tanulói és

bak Néptánc Gáláján.

Lelkiekben feltöltődve és megerősödve

szüleik szolgáltatták az adventi gyertya-

Június 12-én, az egri Bazilikában dr.

kezdtük az iskola ötödik tanévét

gyújtás műsorát a katolikus templom-

Ternyák Csaba egri érsek kitüntetéseket

A tanév mottója „Aki énekel, az

ban.

adott át. Iskolánkból Dobos Levente 8.a

kétszeresen

osztályos tanulót érte az a megtisztelte-

Ágoston)
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imádkozik.”

(Szent

Részletek Molnárné Török Éva
osztályfőnök írásából

15. oldal

2019 év eseményei
 Január 5-én az Alpha kurzus tagjaival Egerben voltunk, Szabó József spirituális atya vezette a Szentlélek napot.
 Januuár 7-én Az iskolák megszentelésére került
sor.
 Január 14-én Soltész Ádám diakónus befejezte karcagi szolgálatát.
 Február 11-15-ig „Györffy hetek” a Györffy István
Katolikus Általános Iskolában.
 Március 23-án Apák-napja volt, a Györffy István
Katolikus Általános Iskola műsorával köszöntöttük
az édesapákat.
 Március 25-én Szabó József atya, az egri szeminárium spirituálisa tartott előadást a gonosz lélek működéséről.
 Árilis 12-én a Kálvária-dombon végeztünk keresztutat, melyen szép számmal vettünk részt.
 Április 15-én a Szent Pál Marista Általános Iskola
diákjai a Passiót adták elő, megrendítően szépen.
 Április 17-én húsvéti lelkinap volt a Györffy István
Katolikus Általános Iskola tanulóinak.
 Május 18-án egyházmegyei ifjúsági találkozón vettünk részt a fiatalokkal.
 Május 26-án a Szent Pál Marista Általános Iskola
12 tanulója volt elsőáldozó.
 Június 3-án a pedagógusainkat köszöntöttük, és a
szentmise keretében a jó Istentől kértük az életükre,
az Ő bőséges áldását.
 Június 11-én a Györffy István Katolikus Általános
Iskola nyolcadik osztályos tanulóitól búcsúztunk el a
templomunkból, melynek emlékére emlékszalagot
helyeztek el az iskola emléktáblájánál. Június 12-én
tanévzáró ünnepségen voltunk az egri bazilikában.
 Június 22-én Soltész Ádámot áldozópappá és Barta
Mártont diakónussá szentelte Ternyák Csaba érsek
úr.
 Június 27-én a berekfürdői Szent László napi búcsút ünnepeltük, a szentmise bemutatta Soltész
Ádám újmisés volt, akit szeretettel köszöntöttünk és
újmisés áldást kaptunk tőle.

bencés szerzetes atya vezetett. A lelkigyakorlat augusztus 28-én az Egri Főegyházmegye köznevelési
intézményeinek tanévnyitójával ért véget.
 Augusztus 31- szept. 6-ig a Böjte Csaba atya szovátai gyermekotthonából 17 diákot és két felnőtt kísérőt láttunk vendégül a berekfürdői Szent László Házban.
 Szeptember 1-én a Veni Sanctae szentmisével kezdődött el az új tanév a györffys és a marista általános
iskola tanulói számára. Barta Márton diakónus úr
megkezdte szolgálatát egyházközségünkben.
 Szeptember 29-én Hegedűs Endre kossuth-díjas
zongoraművész és felesége Hegedűs Katalin voltak
vendégeink, akik tanúságot tettek hitükről, hivatásukról.
 Október 16-19-ig Szlovénia kegyhelyeire zarándokoltunk.
 Október 18-án Ferenc pápa felhívására mi is csatlakoztunk az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafűzért a világ békéjéért”. Nagy örömünkre megtelt a
templomunk a rózsafüzért imádkozó gyermekekkel.
 November 19-én a Szent Erzsébet napi búcsúnk
vendége és szónoka Maksó Péter diósgyőri káplán úr
volt. A szentmise előtt a Györffy István Katolikus Általános Iskola 5. osztályos hittanosai mutatták be
Szent Erzsébet életét, szép énekkel kísérve.
 November 20-án kezdődött a hetedik Alpha kurzus.
 December 12-17-ig a Máltai Szeretet Szolgálat karcagi csoportja részt vett az „Adni öröm” jótékonysági
akcióban. Ezúton is köszönjük az adományokat, amelyeket a rászorulóknak osztunk szét.
 December 17-én a Szent Pál Marista Általános Iskola diákjai a „Názáret Csillaga” misztérium játékot
adták elő, ami nagyon felemelő, és csodálatosan szép
volt. Külön köszönjük a magas színvonalú pedagógiai
munkát!
 December 22-én Karcag város adventi koszorújának negyedik gyertyáját Dr. Fazekas Sándor volt
földművelésügyi miniszter úr gyújtotta meg a templomunkban. A műsort a györffys diákok szolgáltatták
és Donkó Imre operaénekes, valamikori tanítvány.

 Június 30-án Jézus Szíve főünnepén, Kunmadarason templombúcsút ünnepeltünk. A szentmise szónoka Czókoly Sándor jászapáti káplán úr volt. A kunmadarasi hívek vendégszeretetét ismét megtapasztalhattuk

 December 29-én a jubiláns házasokkal ünneplünk,
melyet az egyházközség évvégi záróünnepsége zár.

 Július 1-5-ig ismét Egerben volt a hittanos tábor, a
felnőttekkel együtt 60 résztvevője a tábornak.

MEGHITT, KEGYELEMTELJES KARÁCSONYI

 Augusztus 20-án búcsúi ünnepünket főtisztelendő
Babály András nyírbátori plébános vezette. Györffy
István Katolikus Iskola tanulói és tanárai segítettek
az ünnep megvalósításában és lebonyolításában.

ÉS A JÓISTENTŐL MEGÁLDOTT

A KARCAGI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG NEVÉBEN

 Augusztus 26-28 iskolánk tanárai lelkigyakorlaton
vettek részt Egerben, melyet Korzenszky Richárd

ÉRSEKI TANÁCSOS, PLÉBÁNOS
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ÜNNEPEKET
BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!
GULYÁS ZSOLT

16. oldal

